
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCACYCH  MISTRZOSTWA SPORTOWEGO             

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KRAKOWIE OD DNIA 25 MAJA 2020, 

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA 

SZKÓŁ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ  COVID-19 

 

I. Edukacja wczesnoszkolna 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– 

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.  

2. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej oraz wypełnili wniosek i oddali do sekretariatu szkoły.  

Godziny pracy świetlicy 7.00 – 17.00 wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

3. Wszyscy uczniowie wchodzący do szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk 

za pomocą udostępnionego płynu dezynfekującego na bazie alkoholu. 

4. Podczas przebywania na terenie szkoły wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego 

mycia rąk zgodnie z instrukcją, za pomocą ciepłej wody i mydła, przez około 30 sekund, 

a także odkażania rąk płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu. 

5. Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej wyznacza się 3 sale lekcyjne, przeznaczone dla 3 

grup uczniów. W grupie może przebywać jednocześnie do 10 uczniów.  

6. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m  (1 uczeń – 

1 stolik szkolny).   

7. Dla każdej grupy przewidziano 5-7 godzin tygodniowo zajęć dydaktycznych. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

9. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, może 

posiadać „śniadaniówkę” i pojemnik z napojem.  

10. Szkoła, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania,  nie zapewnia posiłków, ani 

sklepiku szkolnego.  

11. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy, urządzenia oraz podłoga powinny zostać umyte lub 

zdezynfekowane zgodnie z obowiązującą procedurą sprzątania.   



12. Sale lekcyjne wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.  

14. W miarę możliwości uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi.  

15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć podlega czyszczeniu  z użyciem 

detergentu lub jest dezynfekowany.  

16. Na boisku mogą przebywać dwie grupy uczniów przy założeniu, że zachowany jest 

między nimi dystans.  

17. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

18. Nauczyciele nie będą organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do 

parku).  

19. W szatni uczniowie korzystają ze swoich przydzielonych na początku roku szkolnego  

szafek.  

20. Zakazuje się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  

w tym ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć.  

21. Zajęcia opiekuńcze odbywają się wyznaczonych salach lekcyjnych z zachowaniem 

zasady 4 m2 na osobę.  

22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są zachowywać dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

23. Pracownicy administracji oraz obsługi zobowiązani są do  ograniczenia  kontaktów z 

uczniami oraz nauczycielami. 

24. Nauczyciele mają obowiązek zapoznania uczniów z obowiązującymi zasadami 

bezpieczeństwa w szkole oraz wyjaśnienia uczniom dlaczego zostały one wprowadzone. 

 

II. Konsultacje w szkole 

1. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mają możliwość skorzystania z konsultacji.  

2. Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie wszystkich  klas szkoły podstawowej   i liceum 

mają możliwość skorzystania z konsultacji z nauczycielami.  



3. Konsultacje mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo  

w nich jest uzależnione od decyzji rodziców/opiekunów prawnych i uczniów 

uczestniczących w konsultacjach.  

4. Wyrażenie chęci udziału w konsultacjach i przyjście ucznia do szkoły jest równoznaczne 

ze świadomością potencjalnego ryzyka z tym związanego oraz wyrażeniem zgody na 

pomiar temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.  

5. Uczestnictwo w konsultacjach uczniów równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na 

stosowanie wszystkich obowiązujących procedur i zasad bezpieczeństwa – przede 

wszystkim mycia lub dezynfekcji rąk przy wejściu na teren szkoły, osłony ust i nosa, 

zachowanie zasad dystansu społecznego, min. 2 m.     

6. Ucznia, u którego wystąpiły niepokojące objawy, które mogą wskazywać na wystąpienie 

choroby zakaźnej, zobowiązuje się do pozostania w domu, odwołania uczestnictwa w 

konsultacjach. Zaleca się w takim przypadku konsultację lekarską.  

7. Uczniowie, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą zakażoną 

koronawirusem, przebywającą w izolacji lub osobą podejrzaną o zakażenie 

koronawirusem, przebywającą na kwarantannie, nie mogą uczestniczyć w konsultacjach. 

8. Konsultacje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, w grupach do 10 osób.  

9. Nauczyciel ustalając harmonogram konsultacji dla chętnych uczniów powinien ustalić 

godziny spotkań tak, aby uniknąć kontaktu poszczególnych grup uczniów na terenie 

szkoły, a także aby zapewnić czas niezbędny do wykonania podstawowej dezynfekcji 

stanowisk pracy uczniów i powierzchni dotykowych przed przyjściem następnej grupy. 

10. Poszczególne grupy uczniów korzystają w miarę możliwości z tej samej sali.  

11. Podczas organizacji konsultacji odległości między stanowiskami nauki wynoszą 

minimum 1,5 m. Każdy uczeń powinien mieć do dyspozycji jeden stolik szkolny. 

12. Uczeń posiada własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie konsultacji mogą 

znajdować się na stoliku, w torbie lub plecaku należącym do ucznia.  

13. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.  

14. Zaleca się, aby uczeń po wejściu na teren szkoły umył dokładnie ręce wodą z mydłem, 

zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce lub zdezynfekował płynem do 

dezynfekcji zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku.  

15. Zaleca się, aby nauczyciel prowadzący konsultacje umył dokładnie ręce wodą z mydłem 

lub zdezynfekował każdorazowo przed zajęciami i po zajęciach.  



16. Każdorazowo po zakończonych konsultacjach pomieszczenie jest wietrzone, 

powierzchnie dotykowe zdezynfekowane , a stanowisko pracy uczniów przygotowane 

dla następnej grupy.  

17. Nauczyciele, opiekunowie i personel obsługujący szkołę powinni korzystać z 

zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, 

płynów do dezynfekcji.  

18. W sali, w której przebywają uczniowie nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać w temp. 60oC . 

19. Sala, w której prowadzone są konsultacje powinna być wietrzona co najmniej raz w ciągu 

godziny i systematycznie myta lub dezynfekowana.  

III.    Dodatkowe ustalenia 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 

innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz 

przy portierni) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od 

kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa).  

3. Jeżeli w korytarzu przy portierni szkoły znajduje się dużo osób, rodzic powinien 

odprowadzić dziecko do drzwi budynku i nie gromadzić się z innymi osobami 

w korytarzu. 

4. Każda osoba wchodząca oraz wychodząca ma obowiązek zdezynfekować ręce 

udostępnionym płynem do dezynfekcji, zgodnie z instrukcją.  

5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

6. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.  

7. Jeżeli uczeń miał kontakt z osobą na kwarantannie lub izolacji należy powiadomić o tym 

Dyrektora i nie przyprowadzać ucznia do szkoły. 



8. W przypadku, gdy uczeń będzie przejawiał niepokojące objawy choroby, zostanie on 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Jednocześnie Dyrektor szkoły niezwłocznie 

powiadomi rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

9. Należy stosować się do poleceń pracownika portierni. 

10. Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani w miarę możliwości do zwracania uwagi 

uczniom na unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad 

higieny.  

11. Podczas pobytu ucznia w szkole wyznaczony personel obsługi powinien cyklicznie 

zmywać i dezynfekować ciągi komunikacyjne, po których poruszają się uczniowie.  

12. W sytuacji, gdy u nauczyciela wystąpią niepokojące objawy, które mogą sugerować 

zakażenie koronawirusem należy pracownika odizolować i zastosować Procedurę – 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika szkoły.  

13. W sytuacji, gdy u ucznia wystąpią objawy niepokojące, które mogą sugerować 

zakażenie koronawirusem, ucznia należy odizolować w wyznaczonym pomieszczeniu, 

zawiadomić rodzica/opiekuna prawnego i postępować zgodnie z Procedurą – 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia szkoły.  

14. Po potwierdzeniu zakażenia u dziecka rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do 

przekazania takiej informacji Dyrektorowi szkoły.  

 

 

 

 


